
Transforme a experiência de seus clientes nos escritórios 
remotos e aumente sua lucratividade com a mais recente 
inovação da arquitetura de Rede sem Fronteiras da Cisco.  
A familia de roteadores de serviços integrados da geração 2 
(ISR G2) foi projetada para atender as novas demandas de 
serviços de rede e de conectividade WAN proporcionando:

•	 Desempenho até cinco vezes superior em uma base 
eficiente de consumo de energia

•	 Vídeo de alta definição com melhor custo-benefício

•	 Serviços de rede virtualizados e de nuvem (Cloud)

Projetado sobre o sucesso de mercado da geração anterior, 
o ISR G2 permite aos parceiros proporcionar melhor 
experiencia a seus clientes além de oferecer serviços  
sob-demanda com redução de custos operacionais. 

O novo portfolio abre uma grande oportunidade de negócios 
para migração da base instalada Cisco e ainda oferece um 
aumento de 50 a 200% no programa VIP. Os parceiros ainda 
podem se beneficiar do novo modelo de "pay-as-you-grow", 
para agilizar a compra inicial e expandir a receita com 
oportunidades de serviços de virtualização, vídeo e outras 
atualizações.

Por que a Cisco?
Baseada em 25 anos de inovação e liderança de produto, 
a nova geração de roteadores de acesso, transforma a 
experiência dos usuários dos escritórios remotos com 
velocidade, escalabilidade e flexibilidade para aplicar 
serviços da próxima geração de forma transparente  
com um menor custo total de propriedade. 

•	 Nenhuma outra plataforma de acesso proporciona uma 
gama de serviços tão ampla em uma única plataforma. 

•	 Nenhuma outra marca oferece melhor proteção de 
investimento, com suporte contínuo de ciclo de vida  
e expansão de investimentos anteriores para as novas 
plataformas.

•	 Nenhum outro fabricante permite equipes de TI com 
orçamento limitado a escalar seus recursos de forma 
eficiente entre centenas de localidades.
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Figura 1: 2ª Geração dos Cisco Integrated Services Routers 

Tabela 1: Benefícios do portfólio de Cisco ISR G2

Inovações tecnológicas Benefícios comerciais

Experiência definitiva com novos 
serviços que transformam o espaço 
de trabalho do escritório remoto

•	Pronto para a arquitetura "Medianet" com módulos DSP 
(processador de sinais digitais) prontos para vídeo
•	Desempenho até cinco vezes superior
•	Processador com vários núcleos 
•	Módulos de switch integrados com interfaces Gigabit 

Ethernet
•	Mobilidade segura com integração de redes sem-fio (802.11n)

•	Colaboração "rich media" para qualquer dispositivo
•	TelePresença para escritórios de médio porte
•	Modelos de negócio inovadores e flexíveis
•	Experiência com alto desempenho e sem 

interrupções para a filial

Flexibilidade nos modelos de 
negócios com a melhor integração de 
serviços permitindo novos modelos 
de serviços do tipo "pay-as-you-grow"

•	Conjunto amplo de serviços
•	Módulo SRE para oferta de serviços de forma flexível
•	Separação de software e hardware 
•	Extensão da nuvem (Cloud)
•	Virtualização dos serviços

•	Rede como plataforma - o serviço que você 
precisa quando necessário
•	Oferta de serviços personalizada e otimizada para 

o segmento e porte da empresa
•	Consistência dos serviços para qualquer tamanho 

de empresa

Menor custo total de propriedade 
com escalabilidade, flexibilidade 
operacional e simplicidade baseada 
em uma integração de serviços sem 
comparação.

•	Simplicidade operacional com menos visitas técnicas
•	Imagem única do Sistema Operacional Cisco IOS®

•	Maior disponibilidade com bandeja de ventiladores 
substituível (com o equipamento ligado), redundância  
de fonte de energia e de disco rígido 
•	Suporte para a maioria dos módulos da família ISR anterior 

•	Modelo inovador de negócios sob-semanda ou 
"pay-as-you-grow"
•	Consumo otimizado de energia
•	Proteção de investimento
•	Melhora na disponibilidade (menos interrupções)



Clientes-alvo
O ISR G2 é uma plataforma altamente segura e confiável  
para integração de vários serviços em escritorios remotos de 
todos os segmentos e tamanhos. Esses roteadores são ideais 
para empresas que possuem vários escritórios remotos ou 
que precisem estar em conformidade com regulamentações 
independentemente do setor. Ex. Financeiro (SOX, Basileia II), 
Varejo (PCI), etc.

Começando uma venda ou uma reunião
Descubra as condições atuais das operações dos escritórios 
remotos do seu cliente e pergunte quais desafios os gestores 
de TI estão enfrentando para suportar as localidades remotas. 
Algumas sugestões de perguntas:

•	 Sua empresa está planejando a abertura de novas 
filiais ou aumentar a quantidade de usuários em cada 
localidade?
•	 Como está estruturada a equipe que oferece suporte 

as localidades remotas?
•	 Sua empresa oferece compatibilidade de serviços com 

políticas seguras e consistentes em toda a sua rede?
•	 Quais novos serviços estão planejados para o futuro? 

(Especificamente para Colaboração "Rich-Media"?
•	 Sua empresa está consolidando as aplicações no data 

center e precisa disponibilizá-las para toda a rede?
•	 Quais os custos operacionais para disponibilizar novos 

serviços nas filiais?
•	 Existe alguma exigência regulatória específica para 

seu negócio?
•	 Qual a estratégia de continuidade de negócios?
•	 Sua empresa já realizou avaliações para identificação 

de riscos ou vulnerabilidades?
•	 Existe interesse de otimizar o consumo de energia 

de dispositivos como Telefones IP, câmeras de 
segurança, pontos de acesso de redes sem-fio?

Ofereça aos seus clientes uma avaliação de rede para 
identificar oportunidades de atualização da infraestrutura 
ou de tecnologias avançadas, e registre suas novas 
oportunidades na Cisco para proteger sua venda. 
Recomendamos aos parceiros Gold, Silver e Premier  
a trabalhar com o seu CAM (gerente da conta de canal)  
para a disponibilidade desta avaliação.

Objeções e respostas
O. Os novos roteadores ISR G2 não oferecem suporte 
aos grandes investimentos realizados em módulos com a 
plataforma ISR anterior.

R. A grande maioria dos módulos (NMs,HWICs) serão 
suportados na nova familia ISR G2. Os módulos NM/NME 
(Network Module/Enhanced) necessitam de um adaptador 
pois o tamanho do slot é maior na nova plataforma. Os 
processadores de sinais digitais (DSPs) do tipo PVDM2 
também serão suportados via um adaptador.

O. O novo modelo de licenciamento de software da Cisco será 
difícil de implementar e exigirá uma mudança significativa no 
processo de gestão e ativação dos roteadores.

R. Este novo modelo de licenciamento permitiu à Cisco 
disponibilizar uma única imagem universal aos seus clientes 
reduzindo os custos operacionais e permitindo novos 
modelos de negócio. Visando a simplificação da obtenção 
e instalação de licenças a Cisco disponibiliza ferramentas 
gráficas gratuitas como Cisco License Manager (CLM) ou 
Cisco Configuration Professional (CCP).

Custo total de propriedade e retorno de investimento
Use a calculadora de benefícios para modelar o ambiente 
do seu cliente e identificar a solução mais adequada além 
de apresentar os beneficios de uma solução integrada  
a seu cliente. Acesse a calculadora através deste link:  
http://www.cisco.com/web/partners/sell/technology/
routing/isr_calc.html.

Programas e incentivos de vendas
•	 Value Incentive Program (VIP)
•	 Opportunity Incentive Program (OIP)
•	 Crédio na substituição de equipamentos - Technology 

Migration Program (TMP)/Trade-In Accelerator 
Program (TAP)
•	 Série de treinamentos via Webex para Parceiros

Consulte o site de parceiros Cisco:  
http://www.cisco.com/go/partnerG2.

Ofertas de serviços
Você pode crescer e diferenciar o seu negócio vendendo 
serviços com a Cisco que podem complementar os seus 
próprios serviços de valor agregado das seguintes maneiras:

•	 Ampliando e aprofundando o seu portfólio com uma 
estratégia de serviços com maior rentabilidade 
•	 Desenvolvendo e ampliando as suas práticas de 

serviços 
•	 Obtendo receitas incrementais com um portfólio de 

serviços avançados
•	 Fortalecendo a fidelidade e a satisfação do seu cliente
•	 Acelerar o "time-to-market" e suas receitas com as 

novas soluções da Cisco

Relação do ISR G2 com as arquiteturas da Cisco
Redes sem fronteiras (Borderless Networks): A família 
Cisco ISR G2 é uma solução para a arquitetura de Redes 
sem Fronteiras da Cisco para atender a demanda das filiais 
remotas de pequenas a grandes empresas, permitindo 
acesso às aplicações de qualquer dispositivo, em qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Cisco Smart Business: A Família Cisco ISR G2 será 
integrada à Arquitetura 2.0 do Cisco Smart Business para 
empresas de pequeho e médio porte, proporcionando 
uma única plataforma para a oferta de serviços para os 
escritorios remotos.

Detalhes Técnicos
Consultem o site "Cisco Validate Design" para 
recomendações de desenho de soluções no site:  
www.cisco.com/go/cvd.

Consulte também nosso Apoio à Pré-Venda On-line em 
Português em: www.cisco.com/go/ph

Consulte nossas ferramentas de gerenciamento para o ISR 
G2 no site: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/
routers/ps5855/product_bulletin_c78_556313.html .

O que Vender
Consulte os Guias de compra dos roteadores de serviços 
integrados geração 2 (ISR G2).
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